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Προς:

• Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Γεώργιο Στασινό 
president@central.tee.gr

Θέμα: Αίτημα διαμαρτυρίας σχετικά με την μη συμμετοχή εκπροσώπων μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ στην 
τριμελή επιτροπή παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο: 
«Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Μινώα Πεδιάδος».

Σχετ:
α) Το με α.π. 1638/29.11.2022 έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με θέμα «Ορισμός εκπροσώπων στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης του ΥΠΕΝ για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) του Δήμου Μινώα 
Πεδιάδος»

Αξιότιμε Πρόεδρε,

Ο Δήμος Μίνωα Πεδιάδος, σε συνέχεια του καταστροφικού σεισμού της 27ης 
Σεπτεμβρίου 2021, είναι ο πρώτος δήμος που θα εκπονηθεί με τη νέα fast track διαδικασία η 
μελέτη του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ).

Όπως παρουσιάστηκε το χρονοδιάγραμμα του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, 
αναμένεται να διαρκέσει μόλις 13 μήνες, με αφετηρία τον Αύγουστο του 2022 και οριστική 
παράδοση το Σεπτέμβριο του 2023 και έκδοση του ΠΔ έως το Νοέμβριο του 2023.

Δυστυχώς, ενημερωθήκαμε για ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, που ενώ συζητήθηκε και 
ζητήθηκε η εκπροσώπηση  στην τριμελή επιτροπή παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής 
της σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Μινώα Πεδιάδος» να 
οριστεί  από το ΤΕΕ/ΤΑΚ και ενώ στάλθηκαν και οι εκπρόσωποι με τακτικό εκπρόσωπο τον 
πρόεδρο της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Γεώργιο Ταβερναράκη, εν τέλει οι εκπρόσωποι ορίστηκαν 
από το κεντρικό ΤΕΕ χωρίς επίσημη αιτιολόγηση ή απάντηση στο διαβιβαστικό του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
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Θεωρούμε ότι η συμμετοχή των εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΑΚ στην παραπάνω επιτροπή, 
όπως σας ζητήθηκε με το α σχετικό στο οποίο και δεν ανταποκριθήκατε, θα είχε θετικό 
αποτέλεσμα στην ολοκλήρωση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. 

                                                            

  Κοινοποίηση:
-Δήμαρχο Μινωα Πεδιάδος κ. Εμμανουήλ Φραγκάκη mayor@minoapediadas.gr 
- Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ
- Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ

  Εσωτερική διανομή:
- Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Προεδρείο «Α» ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Πρόεδρο Πειθαρχικού Συμβουλίου
- Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Κλαδικοί Σύλλογοι των Μηχανικών Ανατ. Κρήτης
- Εκλεγμένοι στη Κεντρική Αντιπροσωπεία μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Γραφείο Προϊσταμένης
- Γραφείο Μηχανικών
- Χρονολογικό αρχείο
- Φάκελος Δ.Ε.
- Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ
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